
مث  ؛ هؤالء يقولون إن األسباب ال تؤثر بنفسها لكن يكون الفعل عندهسبق لنا أن األشاعرة ال يثبتون األسباب 

؛ إذا  إىل آخره )) أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ((:  قال تعاىل

، بالنسخ احلكم  ؟ بالنسخ اهللا تعاىل بعباده كيف ذلك: رمحة  عرفنا سبب النزول استفدنا من هذه اآلية الكرمية

ويستفاد  . األول بالتخفيف حيث كان باألول إذا ناموا أو صلوا العشاء حرمت عليهم النساء والطعام والشراب

 )) الرفث إلى نسائكم ((؟  ؛ من أين يؤخذ : جواز الكالم بني الزوج وزوجته فيما يستحيا منه من هذه اآلية

؛ من أين  جواز استمتاع الرجل بزوجته من حني العقد : ومن فوائد اآلية الكرمية . ن معىن اإلفضاءألنه مضم

على امرأة ولكن يكون الدخول بعد  وقد سألت عدة مرات عن اإلنسان يأخذ . إلى نسائكم )) ((؟  تؤخذ

، عند بعض الناس  الناس؛ لكن عند  ؟ جيوز شهر أو شهرين أو ثالثة فهل جيوز أن يستمتع ا وال ما جيوز

؛ لكن هنا شيء خيشى منه وهو رمبا حيصل  اجلهال عنهم ما جيوز حىت يعلن النكاح حىت يعلن يقول ليلة الزواج

؛ فإذا خشي اإلنسان من هذا األمر ـ  محل وإذا حصل محل ال سيما إن تأخر الدخول رمبا حيصل يف ذلك ريبة

اع لئال حيصل ريبة عند العامة وأما طلبة العلم ما حيصل عندهم ريبة؛ فاحلمد هللا ـ ميلك نفسه يستمتع بدون اجلم

، وإن مل جيتمع  ألن اإلنسان مبجرد العقد تكون املرأة فراشا له ويلحقه الولد على املذهب حىت وإن مل جيتمع ا

تكون املرأة فراشا؛ مبا ال  ا مع إمكان االجتماع ال ما علمنا أنه اجتمع يف الولد ولده وهذه أظنها مرت علينا

العلم لكن عند العامة فيها إشكال لكنه من ناحية شرعية ال بأس تكون امرأته  فاملسألة ما فيها إشكال عند طلبة

ال، ما هم يقصدون هذا لكن  الشيخ :هم يقولون بناء على وجوب اإلعالن ؟  السائل : ؛ من يوم العقد هذا

 يقول الناس للحياء من املرأة السائل :؛ عالن النكاح وال عدم وجبهيقصدون العادة فقط وإال ما يعرفون وجوب إ

ال، املهر   الشيخ : ممكن سبب املهر عندهم قبل النكاح ؟ السائل : ال ال احلياء من النساء اليوم ؛ الشيخ :؟ 

السائل  ، الدخول الشيخ :؛  ما فيه شيء لو أعطوا املهر عند الزوج عند يعين السائل : عندنا يدفع قبل العقد ؛

  ؛ ؟ لو مر عليها يف الصداقة أنه جيوز تعجيله أو تأجيله بعد ؛ لو دخل أي ما فيه شيء الشيخ :؛  الدخول :



: أن املرأة  وهو))  لكم وأنتم لباس لهن هن لباس ((:  من قوله من فوائد اآلية الكرمية هذا املعىن الذي يستفاد

هن  ((كما بني الثياب والبسها  : أن بينهما من القرب ثانيا ؛ لعورة املرأةسرت لعورة الرجل كما أن الرجل سرت 

هن  ((وفيها يستفاد من قوله:  ؛ فيها أيضا من التحسني للفروج ما هو ظاهر )) لباس لكم وأنتم لباس لهن

 الكرمية: علم اهللا عزويستفاد من اآلية  ؛ إثبات العلة يف األحكام ألن اجلملة هذه لتعليل التحليل )) لباس لكم

ومن  )) علم اهللا أنكم كنتم تختانون أنفسكم ((؛ لقوله:  : ثبوت علم اهللا مبا يف النفوس وجل؛ يستفاد منها

؛ وعلى  ؛ وذلك إذا أوقعها يف معاصي اهللا فإن هذا خيانة فوائدها: أن اإلنسان كما خيون غريها قد خيون نفسه

أن نفس  )) أنكم كنتم تختانون أنفسكم ((فائدة تتفرع عن قوله:  ؛ وهذه هذا فنفس اإلنسان أمانة عنده

 )) وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ((اإلنسان عنده أمانة جيب عليه رعايتها ويؤكد ذلك قوله تعاىل: 

توبة؛ ؛ وصف اهللا بال ويستفاد من هذه اآلية: ثبوت التوبة من اهللا . فاإلنسان كما يظلم غريه يظلم نفسه أيضا

: إثبات عفو  ومن فوائد اآلية . ؟ فعلية نعم وهل هي من الصفات الذاتية أو الفعلية))  فتاب عليكم ((لقوله: 

؛ وهو يف هذه  : جواز النسخ أو ثبوت النسخ خالفا ملن أنكره ومن فوائدها . )) وعفا عنكم ((:  ؛ لقوله اهللا

  . يعين وقبل اآلن ما هو حبالل )) فاآلن باشروهن (( )) فاآلن ((؟ من قوله:  ؛ من أين يؤخذ اآلية صريح

لكنها  )) باشروهن ((؟ من قوله:  ؛ من أين تؤخذ : جواز مباشرة الزوجة على اإلطالق بدون تقييد ومن فوائده

؛ لقوله  ؛ فهو مقيد يف حاالت يف حال احليض ما ميكن جتامعها هذا اإلطالق مقيد يف حاالت ومقيد يف أمكنة

ومقيد أيضا يف حالة الدبر، يف مكان  )) فاعتزلوا النساء في المحيض وال تقربوهن حتى يطهرن ((تعاىل: 

كنت أستغرب  ؛ وقد ذكر عن اإلمام الشافعي رمحه اهللا مناظرة فإنه ال حيل لإلنسان أن يطأ امرأة يف دبرها الدبر

أن هذه ال تصح عن الشافعي وأن الشافعي مر علي  ولكنيعين أن تقع منه يف حماولة جواز وطأ املرأة يف دبرها 

نص على حترمي الوطء يف الدبر وهذا هو األليق به والشك أن حترمي الوطء يف الدبر أنه وإن كان األحاديث اليت 

؛ مث إننا إذا  وردت فيه يعين فيها شيء وفيها مقال لكن جمموعها يقتضي على األقل أن تكون حسنة حيتج ا



فاعتزلوا وجدنا أن األذى  )) (( في المحيض قل هو أذى فاعتزلوا الناس في المحيضتأملنا قوله تعاىل: 

فأتوا حرثكم  ((على أن قوله:  واخلبث يف الدبر أشد وأعظم فتكون اآلية دالة بإميائها على حترمي الوطء يف الدبر

ن مع ذلك جيوز لإلنسان يدل على أن حمل االستمتاع أنه حمل حرث وهو الفرج أما الدبر فال؛ لك )) أنى شئتم

يقال مباشرة من استمتع بني  السائل : ؛ أن ستمتع بزوجته بغري احلرث كما لو استمتع بني الفخذين ال بأس به

 ؛ قالت عائشة رضي اهللا عنها ، مباشرة ؟ إال بني الفخذين الشيخ :من استمتع ؛  السائل :؟  ؟ أيهم الفخذين

هذا الفعل ))  فاآلن باشروهن ((إذا قوله:  ) فيباشرني وأنا حائض كان الرسول عليه الصالة والسالم ( :

هل ابن عمر كان يرى جواز إتيان   السائل :  . املطلق مقيد وال ال؟ مقيد مبا ثبت الشرع مبنعه يف حال أو مكان

أي هذا كلها  :الشيخ ؟  الوطء من الدبر يف القبل جيوزيصح  السائل :ما أدري ما أظنه  الشيخ :املرأة يف الدبر؟ 

من فوائد  سنة من دبرها يف قبلها هذا جائز يعين ميكن حيمل على هذا أي نشوف أوال نشوف الصحة عنهم ؛

وذكروا عن عمر  )) ما كتب اهللا لكم ((؛ لقوله:  اآلية: أنه ينبغي أن يكون اإلنسان قاصدا بوطئه طلب الولد

رد الشهوة هذا ليس فيه منع كن ما مينع اإلنسان أن يفعل رضي اهللا عنه أنه ال جيامع إال إذا اشتهى الولد ول

؟ على أحد  ؛ من أين تؤخذ يلهو باملتعة عن عمل الطاعة: أنه ال ينبغي لإلنسان أن  ومن فوائد اآلية . نعم

:  اآليةومن فوائد   . من طلب ليلة القدر والقيام )) وابتغوا ما كتب اهللا لكم ((التفسريين حيث فسر أن املراد 

أخذ بعض أهل العلم من هذا  )) كلوا واشربوا حتى يتبين ((؛ لقوله:  جواز األكل والشرب يف ليايل الصيام

؟ حىت أن الالم للتحقيق  ؟ ما  ؟ من هذه اآلية هي ما فيه ، أو السحور بالضم فيما رأيكم استحباب السحور

؛  رلماء استنبط منها وعندي هذا االستنباط له غو بعض الع؛ للغاية ؛ هذه  حىت للغاية الطالب :؛  فيها الم

؟ وكلما تأخر إىل  ؟ ألنه أنه يقول إمنا أبيح األكل والشرب وليلة الصيام رفقا للمكلف أليس كذلك ويش وجهه

؟ قالوا  ؟ كلما تأخرت باألكل إىل أن طلوع الفجر فأرفق لك أو ال القربة للفجر كان أرفق به؛ موافقون على هذا

فمادام التحرمي من أجل الرفق باملكلف فإنه يقتضي أن يكون عند طلوع الفجر أفضل منه قبل ذلك ألنه أرفق 



ـ  تسحروا فإن في السحور (وهذا استنباط جيد تعضده أيضا احلديث وهو قول الرسول عليه الصالة والسالم: 

؛  ) السحور فيه بركة؟ حيتمل جيوز وجهان ،  يها؟ بضم الفعل وبالفتح ما يذكر نعم أ ؟ بالفتح أو يف السحور

؛ الواحد  ؟ عن ست شرابات ؛ شراب واحد يغين عن كم هلذا طعام واحد يغين اإلنسان عن طعامني يف النهار

ال ال ما هو أرفق من جهة االستعانة على الصيام  . إذا أفطر يف أيام الصيف ميكن يشرب يف النهار ست مرات

طيب على كل  حة البدن هذا خارج لكن من حيث الصيام ال شك أنه أعون على الصيام ؛أرفق من جهة أنه را

 حال هذا االستنباط أنا عرضت عليكم ألجل أن نعرف أن بعض العلماء رمحهم اهللا هلم غور يف استنباط املسائل

؟  أباح ألي شيء ئل :السا ؛ ؛ فبادئ األمر تقول ما فيه اهللا ما قال: كلوا واشربوا وقت الفجر؛ يف وقت السحر

يريد اهللا بكم  ((؛ كما يف قوله:  ال ال أبيح للتيسري واهللا حيب اليسر الشيخ :؟  ألي شيء أبيح الشيخ :؟  نعم

هذا السبب قلنا  الشيخ :؟  كيف نقول أنه يؤخذ منه استحبابه السائل :))  اليسر وال يريد بكم العسر

بارك اهللا فيك مادام أنه من أجل  الشيخ :ينبغي أن ؟  السائل : ؛ املكلفاستحبابه ألنه إمنا أبيح للتيسري على 

يستفاد من هذه اآلية الكرمية: جواز  التيسري؛ والتيسري يف حقي أن آكل قرب طلوع الفجر يكون مستحبا .

 )) يتبين لكمحتى  ((؛ لقوله:  ؟ إىل طلوع الفجر ؛ أو إىل أذان الفجر األكل والشرب واجلماع إىل طلوع الفجر

؛ وهلذا نعلق احلكم بتبني الفجر ال بأذان  ال بعضهم يأيت قبل الفجر وبعضهم يتأخر بعد الفجر  حىت يتبني .

كلوا واشربوا حتى يؤذن  (الفجر إال من علم أنه يؤذن على الوقت فكما قال الرسول عليه الصالة والسالم: 

: مسألة اختلف فيها أهل العلم  ستفاد من هذه اآلية الكرميةوي  ) ابن أم مكتوم فإنه ال يؤذن حتى يطلع الفجر

؟ فما رأيكم  ، يكفر نعم ؛ إن بقي حرم عليه وإن قام لزمته الكفارة وهي: أنه لو طلع الفجر وهو جيامع زوجته

املذهب عندنا مذهب احلنابلة أنه لو طلع اإلنسان الفجر وهو جيامع مث نزع لزمته الكفارة أن يصوم شهرين 

، يعين يعتق رقبة فإن مل جيد فصام شهرين متتابعني فإن مل يستطع أطعم ستني مسكينا  ؛ فإن مل يستطع تابعنيمت

 اآلية تضعفه الشيخ : اآلية تضعفه  الطالب : ؟ ؟ أو أا تضعفه ؛ فما رأيكم ذا الرأي هل تؤيده اآلية الكرمية



؛ فإذا جامع اإلنسان زوجته  ، حىت يتبني ؟ حىت يتبني لنا ؛ ألن اهللا أباح لنا ذلك إىل مىت ، اآلية تضعفه الشك

ومن فوائد اآلية الكرمية:  . ؛ ومن فعل معذورا فيه ال ميكن أن يعاقب ا فيهنو أذوهو مل يرى الفجر فإنه قد فعل م

ين ؛ يع ؟ إباحة اجلماع حىت يتبني من أين تؤخذ ؛ ، أي جواز أن يصبح الصائم جنبا جواز الصيام مع اجلنابة

؛  وقد ثبت عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من  معناه أنه إذا كان يف اامعة إىل أدىن وقت

 . ؛ نقول جواز بعض ألن العلماء يقول إذا أصبح جنبا فإنه يكفر صوما ال ؟ ؛ واضح يا مجاع أهله وهو صائم

؛ إذا  أنا اآلن  جواز األكل والشرب مع طلوع الفجر ؛ ومن فوائد اآلية: جواز األكل مع الشك يف طلوع الفجر

حتى  ((؛ لقوله:  ، تأكل ؟ أي نعم ؟ نقول تأكل أنا أشك ما أدري واهللا أنا أشوف هو فجر وال ال عندي شك

 ؛ لقوله ومن فوائد اآلية الكرمية: رد قول من قال إنه جيوز أن يأكل الصائم ويشرب إىل طلوع الشمس . )) يتبين

وكذلك رد من قال إنه جيوز يأكل  )) ى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود من الفجرحت ((: 

ضعيف ما يصح أبدا؛ كل  صيامال صحيح ولكن يف ؛ ؛ يف القراءة هذا ضعيف ؛ ؛ ذكروا هذا ويشرب إىل الغلس

. طيب بقينا يف لو أذن املؤذن الذي يؤذن على الفجر ويف يده اإلناء  شيء خيالف القرآن ليس بصحيح أبدا

ال ما جيوز على مذهب إمام أمحد؛  ؟ منهمته  يشرب هل جيب عليه أن ينزل اإلناء وميسك أو له أن يقضي 

؛ لكن ورد يف مسند إمام أمحد من حديث  ه وكذلك الطعام وهذا هو ظاهر القرآنظفلجيب لو كان يف فمه ماء 

بأنه إذا أذن المؤذن واإلناء في يدك فال تضعه حتى تقضي حاجتك ( أيب هريرة يف إسناد صححه أمحد شاكر 

؛ يعين ما  فإن كان هذا احلديث صحيحا فإنه حيمل على أن املؤذن ال يؤذن حىت، يعين معناه أنه قد حيتاط ) منه

؛ وإال فإنه خيالف  ني له كثريا فسومح اإلنسان؛ هذا ألنه قد يؤذن وهو مل يتب يبدأ األذان إال أن يطلع الفجر

والرسول صلى اهللا عليه وسلم  حتى يتبين )) ((:  ؛ فإن القرآن يقول اهللا فيه األحاديث الصحيحة والقرآن أيضا

بعض الناس  السائل :  . ) كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه ال يؤذن حتى يطلع الفجر (يقول: 

ال هذا تالعب كذلك ما روى عن بعض العامة يروون عن الرسول  الشيخ :يتغطي ويقول ما طلع يل الفجر؟  



بأنه من قول احلنابلة  السائل :  . ؛ هذا كذب تالعب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يسترت بناقته حان الفجر

مفرع على  الشيخ :  فعليه الكفارة  مفرع على أي شيء؟طلع عليه الفجر وهو جيامع إن بقي حرم عليه وإذا نزع 

؛ أنا أرى أنه بالنسبة للمؤذنني اآلن ما ميكن أن يؤذن بالدقة لكننا ال نفيت  ال ؛ يرون النزع مجاعا . أن النزع مجاع

 حال : أنه ال ينبغي االحتياط يف أذان الفجر يف من فوائد اآلية الكرمية  . به خنشى من التالعب ما نفيت به

؛ احتياطا عشان الناس  ؛ مبعىن أن بعض الناس اآلن وال سيما اجلهال يقولون نؤذن قبل الفجر احتياطا الصوم

؟ نعم لو تعارض يف  ؛ نقول هذا االحتياط يف غري حمله ألن االحتياط احلقيقي هو إتباع الشرع عرفتم ميسكون

؛  فاالحتياط للزوم الشرع أن تأكل وتشرب حىت يتبني )) يتبين ((:  األدلة لكن هنا األدلة واضحة حىت يف اآلية

؛ ألن بعض  ؟ الصالة وأنتم أيضا إذا احتطتم من ناحية الصيام فرطتم من ناحية ما هو أهم من الصيام وهو

؟ تعالوا نصلي على الطول، نصلي على الطول فحينئذ نكون غررا للناس يف  الناس إذا مسع املؤذن أذان الفجر

االحتياط يف األذان الفجر يف أيام   الشيخ : ؟ هذه الفائدة األخرية شيخ السائل : ؛ الصالة وهي أهممسألة 

من فوائد اآلية الكرمية: أنه لو أكل اإلنسان على أنه مل يتبني له الفجر مث تبني أنه  ؛ الصيام بتقدميه على الفجر

؟ نعم مأذون؛  فإذا أكله مأذون فيه أو ال )) تى يتبينح ((؛ ألن اهللا يقول:  بعد طلوع الفجر فإنه ال قضاء عليه

ما " ؛ وقد مر علينا يف قواعد الفقه:  مأذون فيه وما كان مأذونا فيه فإنه ال يرتتب عليه إمث وال ضمان وال شيء

؛ طيب إذا نقول من أكل وهو مل يتبني له طلوع الفجر مث تبني بعد أنه "  ترتب على المأذون فهو غير مضمون

ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو  ((بعد طلوع الفجر فال قضاء عليه وهذا ما تؤيده العمومات مثل قوله تعاىل: 

أيضا ويؤيده  )) وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ((ومثل قوله تعاىل:  )) أخطأنا

؛ ورفع لعدي بن حامت رضي اهللا عنه حيث كان يضع عنده عقالني أحدمها  نصوص خاصة يف هذه املسألة نفسها

أسود والثاين أبيض ويأكل حىت يتبني اخليط األبيض من اخليط األسود فأخرب بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل 

أنه إذا أكل مث تبني ر من مذهب اإلمام أمحد رمحه اهللا املشهو و ؛  ؛ فعندنا أدلة خاصة وأدلة عامة يأمره بالقضاء



ومن فوائد اآلية  ؛ ولكن هذا القول ضعيف . ألنه أكل بعد أن طلع الفجر أن الفجر قد طلع فإنه يلزمه القضاء

  )) ثم أتموا الصيام إلى الليل ((؛ لقوله:  : أن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إىل غروب الشمس الكرمية

؟ من قوله:  ؛ من أين تؤخذ اإلمياء إىل كراهة الوصال انتبهوا يا إخواين يف املسألة فيه هنا قبلها نسينا فائدة وهي:

والوصال معناه أن يقرن اإلنسان صوم يومني مجيعا ما يفطر بينهما وقد كان  )) كلوا واشربوا حتى يتبين ((

)  من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر (عنه وقال:  الوصال مباحا مث اهم الرسول عليه الصالة والسالم

؛ مع أنه يرغب يف تعجيل الفطر؛ وهذا من املسائل اليت كنت نبهت عليها سابقا بأن الشيء قد يكون  فقط

؟ مثل  ؛ ومر علينا مثال آخر مثل ؛ فالوصال إىل السحر مأذون فيه ولكنه ليس مشروع مأذونا فيه وليس مبشروع

فيها فهذا جائز وليس قراءة سورة اإلخالص ختم قراءة  ؟ ؛ ومثل مليت مأذون فيه وليس مبشروعالصدقة على ا

إلى  ((طيب من فوائد اآلية قلنا: إن الصيام الشرعي ينتهي بغروب الشمس، ال بالليل ألنه قال:   . مبشروع نعم

الليل األرض أو املراد إىل الليل إىل أن ؛ هل املراد إىل أن يكسوا  نشوفاآلن  )) إلى الليل ((كلمة ))  الليل

وجل تفسري  بعد تفسري اهللا عز ؟ يقول الشك أن أصح التفسري يتبني الليل ؟ أو أن املراد شيء آخر وراء ذلك

إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار المشرق وأدبر النهار  (الرسول عليه الصالة والسالم وقد ثبت عنه أنه قال: 

هذا احلديث حكم فاصل يبني هذا امل من  ) غرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائممن هاهنا وأشار الم

الرافضة إىل أن الفطر ما يكون حىت يكسو الليل األرض وهلذا ما يفطرون  ذهبتولذلك  )) إلى الليل ((قوله: 

؛ ولكن يقال إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم بينها وهو املبني للقرآن  إال إذا بنت النجوم هم متسكا بظاهر اآلية

ما أحد من البشر يرجع إىل تفسريه وجيب الرجوع إليه مثل ما ))  وأنزلنا الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ((

؛ نقول    ا صح ؛ فإذا إن علقنا احلكم بإقبال الليل ارد م جيب الرجوع إىل تفسري الرسول صلى اهللا عليه وسلم

؛ اآلن شوفوا اجلو من املشرق  أن ابتداء الليل حسب ما نرى ونشاهد اآلن ابتداء الليل يكون والشمس ما غربت

إىل امتداد الليل إىل آخر األفق هذا أيضا  )) إلى الليل ((؛ طيب كوننا نقول  بدأ فيه الظالم والشمس ما غربت



إذا أقبل الليل وغربت ( :  ليل ما بينه الرسول صلى اهللا عليه وسلمال يصح ليس مرادا من اآلية املراد من ال

؟ نقول هذا ما ميكن إال على رأي شيخ  ؛ طيب لو قال قائل: إذا غربت الشمس قبل أن يقبل الليل ) الشمس

القرآن أو ما أود أبني األشياء اليت يكون فيها ضحك لقراءة  ؛ يقولون إن أيب حنيفة وإن كان واهللا أنا أيب حنيفة

حنيفة جالس مع أصحابه فجاء رجل ذو هيئة وكان قد مد  او إعراب القرآن لكن يقولون إن أبتفسري القرآن أ

أبو حنيفة وكف رجله جعل حيدث أصحابه كان حيدثهم أظن عظمه إخوانه وأصحابه فجاء هذا الرجل فرجله مع 

الشمس املهم قالوا له يا سيدي أرأيت لو طلعت  يف أوقات النهي وقالوا أوقات النهي من طلوع الفجر إىل طلوع

  ؟ يعين اآلن يقولون ؛ املهم ال ميكن أن تغرب الشمس قبل أن يتبني الليل . الشمس قبل أن يطلع الفجر نعم

ومنها: أن االعتكاف ال يكون إال يف املساجد؛  . : اإلشارة إىل مشروعية االعتكاف من فوائد اآلية الكرمية

يدل على أن  )) وأنتم عاكفون في المساجد ((طيب لو قال قائل:  )) م عاكفون في المساجدوأنت ((لقوله: 

اجلواب أنه أن اهللا جعل لالعتكاف يف املساجد حكما دل هذا على  ؟ فما اجلواب ؟ اعتكاف يف غريها هناك

وطهر بيتي  ((؛ وأيضا فإن اهللا يقول يف آية أخرى:  أنه لو كان االعتكاف يف غريها مشروعا لكان احلكم عاما

؛ حنن ما ذكرناها أا  : أن اجلماع مفسد لالعتكاف ومن فوائد اآلية . )) للطائفين والعاكفين والركع السجود

؛ أما مباشرة النساء مبطلة  ؛ النهي عن مباشرة النساء حال االعتكاف ؟ طيب إذا خل قبله ؟ ما ذكرناها مباشرة

 الشيخ :،  النهي السائل :؟  ؟ ما وجه كونه مبطال تكاف أو أن النكاح يبطل بذلك االعتكاف ما وجههلالع

النهي ألنه ي عنه خبصوصه؛ والشيء إذا ي عنه خبصوصه يف العبادة كان من مبطالا؛ وذكرنا أثناء التفسري 

آخر الشهر ألن اهللا ذكرها عقب آية  أن بعض العلماء استنبط منها أن االعتكاف إمنا يكون يف الصيام ويف

  . : ما استنبطه بعض أهل العلم من أن االعتكاف يكون يف آخر شهر رمضان ؛ نعم يكتب ومن فوائدها الصيام

كل ينتظر ؟    ما هو الشيخ :؟  شيخ فيه سؤال  السائل :  )) تلك حدود اهللا فال تقربوها ((مث قال اهللا تعاىل: 

 الرسول اعتكف مرة يف السائل : ؛ إنه يف العشر األواخر فاستقر ذلك يف العشر األواخرليلة القدر حىت قيل له 



قضاء هذه اعتكفها قضاء ألنه ملا خرج يف صباح يوم اعتكافه وجد أن نسائه  الشيخ :شوال ؟ عشر األوىل من 

وترك االعتكاف هذا العام مث ة بيمث أمر عليه الصالة والسالم بنقل هذه األخ )آلبر يردن ( ة فقال يخباألضربن 

؛ البد أن يصلى فيه صلوات اخلمس ألجل أن ال خيرج وال يكثر خروجه ألنه إما أن ندع  ال .  قضاه يف شوال

شيخ االعتكاف يف غري  السائل :  . اجلماعة وهذا حرام وإما أن يكثر اخلروج وهو يف احلقيقة كأنه غري معتكف

بعض املساجد ال يصلى  السائل : جائز وليس مبشروع . ,وليس مبشروع  زأما قلنا إنه جائ الشيخ :؟  رمضان

تلك  ((؛ الدليل:  من فوائد اآلية الكرمية: أن أوامر اهللا تعاىل حدود له وكذالك نواهيه فيها صلوات اخلمس ؟

لكن إن كان حد عن اخلروج فهي أوامر؛ وإن كان حدا عن الفعل فهي نواهي؛ وهلذا يقال يف  )) حدود اهللا

: أنه ينبغي البعد عن  ومن فوائد اآلية الكرمية . )) فال تعتدوها ((ويف األوامر: ))  فال تقربوها ((النواهي: 

: أن اهللا سبحانه وتعاىل يبني للناس  كرميةومن فوائد اآلية ال . )) فال تقربوها ((؛ من أين تؤخذ؟ من قوله: احملارم

: الرد على أهل  ومن فوائد اآلية الكرمية . )) كذلك يبين اهللا آياته للناس ((؛ لقوله:  اآليات الكونية والشرعية

؟ ألم مثال إذا قالوا املراد باليد  ؛ ما وجه ذلك التعطيل الذين حيرفون الكلم عن مواضعه يف أمساء اهللا وصفاته

؛ وهو خالف ظاهر اللفظ وال دليل عليه صار  ؛ واملراد بكذا كذا ؛ واملراد باالستواء االستيالء لنعمة والقوةا

؛ فيستفاد من اآلية  ؛ ألنه مادام أن البيان خالف ما ظهر فال بيان ؟ غري بيان القرآن بيانا للناس أو غري بيان

 . الكلم عن مواضعه ويقولون إن اهللا أراد بكذا كذا بدون دليلالكرمية: الرد على أهل التعطيل وغريهم ممن حيرفون 

ه؟  ما وجه )) لعلهم يتقون ((:  ؟ من قوله ؛ من أين تؤخذ ومن فوائد اآلية الكرمية: أن العلم سبب للتقوى

 فدل هذا على أنه كل ما تبينت اآليات )) كذلك يبين اهللا آياته للناس ((:  ألنه أعقبه يعين جعله عقب قوله

فكل ما ازداد اإلنسان علما  )) إنما يخشى اهللا من عباده العلماء ((؛ ويؤيد ذلك قوله تعاىل:  حصلت التقوى

ومن فوائد اآلية الكرمية: علو مرتبة  . : من كان باهللا أعرف كان منه أخوف ؛ وهلذا يقال بآيات اهللا ازداد تقى

فلو ال أن التقوى مرتبة عالية تبني من أجلها اآليات  )) لعلهم يتقون ((؟ من قوله:  ؛ من أين تؤخذ التقوى



وال تأكلوا  ((مث قال اهللا تعاىل:  .م ؛ ما بني اهللا اآليات ألجلها وألجل أن يتقي الناس ر للوصول إليها

ر جدا؛ ألنه ملا ذك أوال ارتباط هذه اآلية باليت قبلها ظاهر,  )) أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام

الصيام تقدم لنا األكل والشرب من طلوع  ؛ احملرمات بسبب احملرمات بسبب الصيام ذكر احملرمات بسبب القضاء

ومن فوائد اآلية الكرمية:  . ؛ أعقب ذلك بالنهي عن أكل املال مطلقا بسبب القضاء الفجر إىل غروب الشمس

؛ كل ما ال  ليس لك فيه حق شرعا فهو باطل؟ الباطل لكل شيء  ؛ ما معىن الباطل حترمي أكل املال بالباطل

وال تأكلوا  ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: حرص الشارع على حفظ األموال . حق لك فيه شرعا فهو باطل

وتدلوا  ((؛ لقوله:  ومن فوائدها أيضا: حترمي الرشوة على أحد التفسريين كما سبق . )) أموالكم بينكم بالباطل

ومن فوائدها: أن  تدلوا باألموال للحكام يعين تعطونه من أموالكم ليحكموا لكم بالباطل .))  مبها إلى الحكا

إنما أقضي بنحو ما  (احلاكم حيكم مبا ظهر؛ يعين يقضي كما مسع كما قال الرسول عليه الصالة والسالم: 

وهذه فيمن يدعي ما ليس له وخياصم ويقيم  )) وتدلوا بها إلى الحكام ((؟ من قوله:  من أين تؤخذ ) أسمع

:  ومن فوائد اآلية الكرمية ا إىل احلكام . ءبينة كذبا أو جيحد ما عليه وخياصم وحيلف كاذبا كل هذا من إدال

؛ تيسري اهللا  ؟ تيسري احلكام تيسري اهللا تعاىل على احلكام بني الناس حيث ال يعاقبهم على األمور الباطنة أو ال

  السائل : . ؛ وإال لكان الناس يف حرج ومشقة وال احلكم إمثا ا ال يؤمثهم يف األمور الباطنةكام حيث على احل

؛ ألنه  وجه ذلك منها إن احلاكم إذا حكم مبا ظهر له وإن كان خالف الواقع فال إمث عليه الشيخ :؟  وجه ذلك

وتؤخذ  السائل : وحكموا ا فاإلمث على احملكوم له ؛إذا كان هؤالء يدعون ما ليس هلم ويردون ا إىل احلكام 

لتأكلوا فريقا  ((ومما بعدها:  )) تدلوا بها إلى الحكام ((:  وتؤخذ من  الشيخ : أيضا؟ )) وتدلوا بها ((من : 

 الشيخ :؟  والرشوة يا شيخ السائل : . فجعل اإلمث على اآلكل ال على القاضي )) من أموال الناس باإلثم

فهو آمث ما هي ب ألن اآلية فيها قولني   الشيخ : ؟ لكن لو صار القاضي يأخذ الرشوة السائل :؛  ة حمرمةوالرشو 

؛ وأما إذا كان ما يأخذ الرشوة ولكنه حوكم  وهي تشمل كلها فإن كان القاضي يأخذ الرشوة فهو حرام عليه



وتدلوا  ((ما يؤيد أا غار الرشوة؟ أيهم؟  السائل : ؛ اخلصم عند القاضي ألجل أن ينكر فالقاضي ما عليه شيء

ال حىت اإلدالء ا بالرشوة باألموال إىل احلكام؛  الشيخ :؟ لو كان الرشوة ميكن يسري على  )) بها إلى الحكام

، أدىل بدلوه إىل  ه؛ أدىل ا إىل احلكام ألنه مأخوذ من أجلى دلو  اإلدالء ا إىل احلكام الشك أا ظاهر باإلمث

  ئر معناه أنزله فيها الب


